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1. Introducció. 

 

Aquest document recull els aspectes més significatius de l’organització de l’Institut Alexandre 

Galí de cara al curs 2021-22. Una eina a la cerca de l’equilibri entre la protecció de les 

persones, la correcta gestió i el dret dels nostres alumnes a una educació de qualitat. 

 

S’ha dissenyat a partir del Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el 

marc de la pandèmia (de 20 de maig de 2021). Document que fixa els següents objectius: 

- Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a l'educació en 

condicions d'equitat. 

- L'aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima 

normalitat, seguint les instruccions sanitàries i garantint la funció social de l'educació. 

- L'escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible. 

- A través de les mesures proposades, els centres educatius han d'estar en condicions 

de contribuir al control de l'epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de 

contactes. 

Els valors en el que es basa la proposta  són:   

- Seguretat. Col·laboració imprescindible de totes les persones que formen part de la 

comunitat educativa. 

- Salut. Reduir la transmissió i millorar la traçabilitat. 

- Equitat. Garantir la presencialitat sense renunciar a la traçabilitat. 

- Vigència. L’aplicació es desenvoluparà al llarg del curs 2021-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Contingut del pla d’obertura 

2.1. Grups de convivència i socialització molt estables 

Les mesures i suports universals es faran a través d’agrupaments estables i heterogenis 

amb descens de ràtio per grup. En aquest sentit, les autoritats sanitàries consideren que té 

més importància centrar els esforços organitzatius a garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat 

d’aquests grups, amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat, que no pas a fixar 

el nombre d’integrants del grup.  

 

El professorat i el personal de suport educatiu i d'educació inclusiva no formen part 

de cap grup estable. En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests 

grups caldrà el compliment de les mesures de seguretat corresponents (distància social o 

mascareta). 

 

Mesures i suports addicionals: Atenció i seguiment d’orientació i/o TIS, Aula Oberta, 

intervenció CAD. 

 

Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat 

específica de suport educatiu 

Es fonamenten en les següents mesures i suports intensius:  

- 1r cicle. Plans individualitzats, Atenció i seguiment d’orientació i/o TIS, Aula Oberta, 

Implementació del PIM. 

- 2n cicle. Plans individualitzats, Projectes socials i aula oberta. Atenció i seguiment 

d’orientació i/o TIS 

 

2.2. Mesures de prevenció personal 

2.2.1. Distanciament físic 

 

En els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de 

seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2). En 

canvi, es manté en aquells que no ho siguin. 

 

 

 

 

 



2.2.2. Higiene de mans 

 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així com 

la del personal docent i no docent. Amb punts de disponibilitat de sabó i de solució 

hidroalcohòlica. 

S’ha de requerir el rentat de mans:  

. a l'arribada i a la sortida del centre educatiu; 

. abans i després dels àpats; 

. abans i després d'anar al lavabo, i 

. abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).  

 

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s'ha de dur a terme:  

. a l'arribada al centre, abans del contacte amb l’alumnat; 

. abans i després d'entrar en contacte amb els aliments, dels àpats propis;  

. abans i després d'anar al lavabo, i  

. com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 

2.2.3. Ús de mascareta 

En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la normativa 

vigent, l'ús de la mascareta per a l'inici del curs 2021-2022 és  obligatòria en tots els casos 

i per a totes les persones. 

 

 

2.2.4. Requisits d’accés al centre 

● Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula per sobre 

de 37,5 ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll, refredat nasal, fatiga, dolors 

musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d'olfacte o 

gust en infants grans i adolescents) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

●  No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible 

en els 10 dies anteriors.  

 

 

 

 

 



2.2.5. Control dels símptomes 

 

Les famílies, o directament l'alumne o alumna si té 16 anys o més, han de fer-se 

responsables de l'estat de salut dels fills i filles o de si mateixos. A l'inici del curs, 

han de signar una declaració responsable a través de la qual: 

● han de fer constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia, amb el 

risc que això comporta, i que, per tant, s'atendran a les mesures que puguin ser 

necessàries en cada moment;  

● es comprometen a no portar l'infant o adolescent al centre educatiu en cas que 

presenti simptomatologia compatible amb la covid-19 o l'hagi presentat en els 

darrers 10 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre 

educatiu, per poder prendre les mesures oportunes. Les famílies disposaran d'una 

llista de comprovació de símptomes. La família o, si escau, el mateix alumne o 

alumna, ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. En 

cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació 

d'altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l'arribada a l'escola. 

Els centres disposen de termòmetres de distància incorporats a la farmaciola per si un infant 

o adolescent es troba malament durant la jornada lectiva, però no es considera necessari 

prendre la temperatura diàriament en el moment de l'accés al centre.  

 

 

2.3. Ventilació, neteja i desinfecció 

 

D'acord amb l'evidència científica més recent, la ventilació és una de les principals 

mesures de prevenció de contagis en espais interiors.  

Recomanacions de ventilació: 

● Ha de ser creuada i contínua. Per tal que la ventilació sigui més efectiva, convé 

provocar fluxos d’aire creuats, obrint finestres i portes que es trobin oposades entre 

si per tal que corri l’aire, de manera que faci un escombrat de l’aire interior i es 

renovi amb l’aire exterior. Cal que aquestes finestres i portes estiguin obertes el 

màxim d’hores possibles.  

● De manera general, en una aula s’aconsegueix la ventilació adequada obrint les 

finestres 20 centímetres. Els dies ventosos o amb gran diferència de temperatura 

entre l’exterior i l’interior faciliten la ventilació i permeten obertures menors.  



● El repartiment de l’obertura entre totes les finestres de l’aula aconsegueix una millor 

ventilació. És més eficaç obrir de manera parcial diverses finestres que obrir al 

màxim una sola finestra, encara que la superfície oberta total sigui la mateixa. 

● Cal mantenir una lleugera obertura de portes i finestres de les zones comunes 

(passadissos i vestíbuls) a l’exterior. 

● És important ventilar les aules i estances a partir del moment en què arribi l’alumnat, 

durant l’activitat lectiva i al final de la jornada. Cal tenir en compte que una aula 

buida i ben ventilada després de la seva darrera ocupació, té l’aire lliure de virus i 

que la velocitat de la renovació de l’aire és molt més gran que la velocitat de pèrdua 

de càrrega tèrmica a l’aula. Per tal de cercar l’equilibri entre la ventilació i el confort 

tèrmic cal escalfar les aules amb les finestres tancades abans de l’arribada 

d’alumnes, com a mínim una hora. Al final de la jornada cal obrir totes les finestres i 

les portes de les aules com a mínim 30 minuts. 

● Durant els descansos i quan l’aula estigui buida cal fer ventilacions totals de 10 

minuts per renovar bé l’aire. Un cop passat aquest temps, cal tancar i escalfar l’espai 

per millorar el confort tèrmic fins que retorni l’alumnat. 

● Sens perjudici de l’orientació bàsica que la ventilació és recomanable que sigui 

continuada, cal mantenir les portes i les finestres obertes un mínim de 20 

centímetres, entre 10 i 15 minuts cada hora lectiva.  

● Gimnasos. En funció de l’activitat que es faci en una estança, el risc de contagi és 

diferent. Quan es porten a terme activitats físiques, la taxa de respiració és més gran 

i el risc de contagi és més elevat. Es recomana que aquestes activitats es portin a 

terme a l’aire lliure. En casos excepcionals, quan això no sigui possible, cal que es 

mantingui l’espai del gimnàs permanentment ventilat amb totes les portes i finestres 

obertes.  

● Lavabos. Cal que els lavabos estiguin permanentment ben ventilats mentre estiguin 

oberts a les persones usuàries.  

 

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt menys 

rellevant del que s'havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 2021-2022 

no serà necessària l'aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs 2020-2021.  

La neteja i la posterior desinfecció d'espais es farà amb una periodicitat diària al final 

de la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual. Es 

permet que els alumnes comparteixin materials portats de casa sempre que compleixin 

condicions d'higiene.  



Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, 

s'aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d'aquelles activitats puguin fer-se a 

l'aire lliure.  

 

2.3.1. Gestió de residus 

Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per 

a la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i 

pedal. El material d'higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals 

d'higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s'han de llençar al contenidor de 

rebuig. 

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una 

bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir-lo en 

una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus, tal com s'ha indicat al 

paràgraf anterior. 

  

2.4. Promoció de la salut i suport emocional 

L'impacte en salut, econòmic i social de la pandèmia pot haver tingut conseqüències 

emocionals per a molts infants i adolescents. El dol per la pèrdua d'un familiar, l'angoixa per 

la situació viscuda o l'impacte socioeconòmic causat per la pandèmia poden estar presents 

en un nombre significatiu d'infants i adolescents.  

Es prendran mesures per fer efectiu el suport emocional a l’alumnat (tutoria, tallers, 

activitats de centres, etc.). 

 

2.5. Gestió de casos 

S'aplicarà el protocol vigent de gestió de casos quan es detecti un cas positiu o 

simptomatologia susceptible de ser covid-19 en un centre educatiu.  

 

En un entorn de convivència com és un centre educatiu, la detecció precoç de casos i el 

consegüent aïllament, juntament amb la detecció de contactes estrets, són algunes de les 

mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment 

dels objectius educatius i pedagògics. 

 

 Si una persona comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la covid-19 al centre 

educatiu:  



- cal portar-la a un espai separat, d’ús individual i ben ventilat, i s’ha de contactar amb el 

director o la directora del centre educatiu; 

 - sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, cal col·locar una 

mascareta quirúrgica tant a la persona que ha iniciat els símptomes –si té més de 2 anys– 

com a la persona que l’acompanya perquè es tracta d’un menor o d’una persona amb un 

estat de salut que no permet deixar-la sola;  

- si no es pot posar una mascareta quirúrgica (infants molt petits, persones amb problemes 

respiratoris, persones amb dificultats per treure’s la mascareta per elles mateixes o 

persones amb alteracions de la conducta que en fan inviable l’ús), la persona acompanyant, 

si no està vacunada (si bé cal prioritzar que n’estigui) s’ha de protegir amb una mascareta 

FFP2 sense vàlvula, una pantalla facial i una bata d’un sol ús. El centre ha de disposar d’un 

estoc d’aquest material per a les situacions en què calgui un equip de protecció individual 

(EPI) per atendre un cas sospitós; 

 - si la persona presenta símptomes greus (dificultat per respirar; afectació de l’estat general 

per vòmits o diarrea molt freqüents; dolor abdominal intens; confusió; tendència a adormir-

se...) cal trucar al 061.  

 

A continuació, el director o directora del centre educatiu ha de dur a terme les actuacions 

següents: 

 - Si es tracta d’un alumne o alumna, ha d’establir contacte immediat amb la família de 

l’infant o adolescent perquè vingui a buscar-lo. 

 - Recomanar a la persona amb símptomes o a la família (en el cas que es tracti d’un 

menor) que contacti amb el seu centre d’atenció primària de referència, preferentment el 

CAP del sistema públic de salut de referència, ja que així es facilita la traçabilitat del contagi 

i el seguiment epidemiològic. La cita s’ha de concertar abans de 24 hores. 

 

 Si la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família o la 

persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari 

del CAP, amb els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), per valorar la situació i fer 

les actuacions necessàries. 

 

De bon començament es demanarà a les famílies el certificat de vacunació per 

gestionar el confinament del grup, si es dona el cas. 

 

 

 



3. Organització del centre 

3.1. Diagnosi  

Els resultats acadèmics assolits al llarg del curs 2020-2021 ens permeten pensar en la 

continuïtat del rumb iniciat, però, sense oblidar les necessàries innovacions que cal anar 

introduint. Creiem que una part essencial de l’èxit ve de la suma d’esforços per part del 

conjunt de la comunitat educativa.    

Del professorat adaptant-se molt ràpidament a aquesta nova situació, de l’empatia 

expressada. Generant nous materials i recursos per tal que l’alumnat pogués seguir el curs 

des de casa, si hi havia confinament. Assumint matèries que, tot i tenir el corresponent 

reconeixement, no li eren habituals per tal de prioritzar la reducció del nombre de professors 

per aula. L’acompanyament emocional a l’alumnat.  

De l’alumnat que ha seguit les indicacions donades en benefici d’una responsabilitat 

compartida. I que malgrat les dificultats de treball intel·lectual han estat persistents en els 

seu esforç. Del suport de les famílies, que han col·laborat amb el centre de manera activa, 

tot assumint, responsablement, els corresponents confinaments que s’han produït.  Del just 

reconeixement al suport aconseguit des de les administracions, sobretot, pel que fa 

referència al Departament d’Educació. 

Lluny del cofoisme convindrà estar amatents en el desplegament del Pla d’Educació Digital. 

Un projecte que va a la cerca de millorar el desenvolupament de les competències digitals 

dels nostres alumnes. Una eina bàsica de futur, però, també de present, si més no, la 

pandèmia, malauradament, continua fent estralls en la nostra societat. 

 

 

 



3.2. Alumnat  

L'ensenyament serà presencial per a tot l'alumnat de tots els ensenyaments des  d'educació 

infantil fins als ensenyaments postobligatoris.  

 En el cas de la incorporació d'un nou alumne o alumna al centre, se l'assignarà a un 

grup estable existent.  

 

3.3. Grups de convivència estables 

S’ha treballat per reduir, en el possible, el nombre de professors/es que imparteixen 

docència en un mateix grup, el funcionament per grups estables, i s’ha reduït la utilització 

d’espais diferents del centre per part d’aquest grups estables, utilitzant el mínim d’espais 

possibles i compartits per d’altres grups. 

 

ESO/Btx 

CURS 
NIVELL 
GRUP 

Nº ALUMNAT PROFESSORAT 
ESTABLE 

ALTRES 
DOCENTS 

PERSONAL 
AT. 
EDUCATIVA 

ESPAI 
ESTABLE 
D’AQUEST 
GRUP 

1 ESO A 22 5 3  A14 

1 ESO B 23 5 3  A13 

1 ESO C 22 6 3  A11 

1 ESO D 23 5 3  A10 

2 ESO A 22 5 3  A25 

2 ESO B 22 5 3  A26 

2 ESO C 22 6 3  A27 

2 ESO D 22 6 3  A28 

3 ESO A 25 6 3 1 A21 

3 ESO B 24 6 3 1 A22 

3 ESO C 25 6 3 1 A23 

3 ESO D 24 6 3 1 A24 

4 ESO A 21 6 3  A32 

4 ESO B 22 6 3  A33 



4 ESO C 20 6 3  A35 

4 ESO D 12 6 3  A34 

1 BTX A 27 6 4  A31 

1 BTX B 30 6 4  A30 

2 BTX 39 6 4  A20- LI -CC 

 

A Batxillerat els criteris d'organització dels grups són: 

Matèries comunes o comuna d'opció 

La confecció dels grups estables d’alumnat implica constituir els grups a partir de les 

matèries comunes d'opció. En aquesta agrupació, s'impartiran les matèries comunes tant de 

1r com de 2n de batxillerat. En aquells casos que calgui incorporar a les matèries comunes 

alumnes procedents d'altres grups estables, s’haurà de mantenir la distància de seguretat o 

utilitzar mascareta.  

En el cas de 2n de Batxillerat el bloc de matèries comunes compta amb desdoblaments per 

reduir el nombre d’alumnes per aula. 

 

Matèries de modalitat  

Les matèries de modalitat s'organitzen com a subgrups dels grups estables que cursen una 

mateixa matèria comuna d'opció, es poden considerar subgrups estables, atès que no 

s'incorpora cap alumne que no pertany a aquell grup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CICLES FORMATIUS 

 

Tots els mòduls de tots els cicles disposen d’una aula virtual de Classroom per al seguiment 

del curs (documentació i materials del curs, lliurament d’activitats). Aquest recurs, que ja 

s’utilitza en situació de normalitat com a formació presencial, serà de gran utilitat en el cas 

d’haver viure una nova situació de confinament. 

Les tutories també disposen d’aquest espai per tal de mantenir una comunicació fluida i 

pràctica amb l’alumnat. 

Cada professor/a de mòdul haurà de preveure en la seva programació la possible situació de 

confinament per tal de poder seguir el curs amb la màxima normalitat possible. 

Cada professor/a organitzarà el seu mòdul intentant respectar la dedicació horària de cada 

mòdul. En la seva metodologia organitzarà els recursos, materials i classes online per 

videoconferència que consideri. 

 

La distribució per grups i aules a cicles formatius és la següent: 

GRUP NOMBRE 
D'ALUMNES 

AULA GRUP 
SENCER 

AULA 
DESDOBLAMENT 

HORARI AL 
CENTRE 

NOMBRE 
PROF. 

1r TAPSD A 30 AULA TIS/TASA AULA TALLER 

AULA TASA 

8:15 a 14:45h 8 

2n TAPSD A 30 AULA TIS/TASA AULA TALLER 

INFO3 

8:15 a 14:45h 6 

1r TAPSD B 22 AULA 20 AULA TALLER 

AULA TASA 

15:00 a 21:30h 6 

2n TAPSD B 16 AULA 20/TASA  15:00 a 21:30h 5 

1r TIS 30 AULA TIS AULA 33/35 15:00 a 21:30h 7 

2n TIS 28 AULA TIS AULA 30/35 

INFO3 

15:00 a 21:30h 6 

 1r i 2n 

TASCIT 

12 AULA 10 AULA 11 15:00 a 21:30h 5 

 

3.4. Espais 

3.4.1. Espai de gimnàs 

Es recomana que l'educació física es faci a l'aire lliure —a l'espai del pati— sempre que 

sigui possible, evitant la franja horària de major exposició solar durant els mesos de calor. Si 



l'activitat té lloc a l'exterior i/o es mantenen els grups estables no serà necessari l'ús de 

mascareta.  

3.4.2. Patis 

La sortida al pati quan l'espai ho requereixi serà esglaonada. El professorat acompanyarà a 

l’alumnat tot evitant les possibles aglomeracions. Ho faran per l’escala d’accés assignada i 

sempre amb mascareta.  

Si s’ha d’accedir als WC. serà el professorat de guàrdia qui faci el control. S’obrirà la segona 

planta també. Direcció en farà suport. 

La biblioteca i el piano del pati interior se’n suprimeix el seu ús durant l’estona del pati.  

Després del descans, tothom s’incorpora a l’aula assignada, seguint l'itinerari d’accés previst 

i diferenciat per grups (portes, escales, passadissos). Abans d’entrar a l’edifici novament, cal 

desinfectar-se les mans. 

A l'espai del pati s'hi pot permetre la interacció de diferents grups de convivència estable, 

fent ús de la mascareta.  

 

3.4.3. Espais de reunió i treball per al personal 

En els espais de reunió i treball per al personal s'han d'establir les mesures necessàries per 

garantir el distanciament físic de seguretat d'1,5 metres, i és obligatori l'ús de la mascareta. 

S'ha de prestar especial atenció a la ventilació correcta de l'espai.  

Les reunions les farem presencials tot vetllant per mantenir la distància i l'ús de 

mascareta.  

Pel que fa a la formació del professorat en el centre es pot fer de manera presencial 

sempre que es mantinguin les mesures sanitàries establertes per Salut en cada moment, 

amb ventilació i ús de la mascareta. 

 

Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern 

ÒRGANS TIPUS DE 
REUNIÓ 

FORMAT DE LA 
REUNIÓ 

PERIODICITAT / 
TEMPORITZACI
Ó 

Equip Directiu Coordinació Presencial Setmanal 

Reunions de 
Caps de 
Departament 

Coordinació Presencial Quinzenal 

Reunions de Coordinació Telemàtica/Prese Quinzenal 



Departament ncial 

Reunions 
Coordinació 

Coordinació Telemàtica Setmanal 

Reunions de 
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3.5. Fluxos de circulació  

Per evitar l'aglomeració de persones en un lloc del centre s’han establert circuits i s’ha 

organitzat la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments 

determinats. 

 

3.5.1. Entrades i sortides  

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte el 

nombre d'accessos i el nombre de grups estables.  

Aprofitarem els dos accessos que disposa el centre: porta principal i porta posterior. 

Els alumnes no accediran directament al centre. Caldrà que s’esperin amb el seu grup 

estable en l’espai assignat. Serà el professor/a el/la que els conduirà a l’aula respectiva. Els 

alumnes han de portar la mascareta posada.  

En els passadissos i els lavabos s'ha de vetllar perquè no coincideixin més d'un grup estable. 

Quan coincideixin més d'un grup de convivència estable cal mantenir la distància 

interpersonal d'1,5 metres. 

S'han de reservar els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la 

mobilitat i el seu personal de suport, si escau. L'ús dels ascensors ha de ser esporàdic. 

 



3.6. Altres activitats  

3.6.1. Sortides 

Es portaran a terme les activitats previstes en la seva programació general anual, pel que fa 

a sortides i colònies, amb les adaptacions que calgui, ateses les mesures de prevenció i 

seguretat sanitària.  

Les sortides s’han organitzar en grups constants de convivència, que són coincidents amb 

els grups de convivència estable definits per a l’activitat lectiva.  

Poden conviure diferents grups de centres educatius diferents en una mateixa instal·lació 

sigui amb allotjament o sense, sempre que es respectin els grups de convivència estable i la 

distància de seguretat entre aquests.  

 

3.6.2. Activitats extraescolars 

Farem les activitats extraescolars previstes en la programació general anual. 

En la mesura del possible, es començaran les activitats el mes d'octubre.  

 

ACTIVITAT Nº Alumnat Grups dels 
quals 
provenen 

Professional 
responsable 

Espai on es 
realitza 

Taller 
d’estudi 
assistit 

25 (2 
grups) 

ESO TIS A10 

korfbal 12 ESO monitor pistes 

 

3.6.3. Participació de les famílies 

Es prioritzen les reunions d'inici de curs amb les famílies preferiblement virtuals, tot i que 

tenint en compte la realitat del context, hom pot valorar dur-les a terme amb un format 

híbrid sempre que es respecti l'aforament que permeti el compliment de les mesures 

sanitàries previstes i es puguin fer en espais oberts i/o ventilats. Cal limitar-ne la durada i 

garantir l'ús de la mascareta i la distància física recomanada de les persones assistents, i 

aplicar les mesures d'higiene i prevenció.  

En el cas que les reunions es duguin a terme a l'aire lliure cal mantenir la distància física 

recomanada, l'ús de la mascareta, i aplicar les mesures d'higiene i prevenció.  

També cal prioritzar les entrevistes en format virtual. Si la família o el professorat considera 

que per assolir l'objectiu de la trobada s'ha de fer presencial, cal garantir-ne les mesures 

sanitàries establertes en cada moment.  

 



4. Organització en situació de confinament 

4.1. ESO/Batxillerat 

- Continuació EVA (web, classroom, meet, calendar, etc.): Desenvolupament 

didàctic. Recuperació de l’estructura del calendari seguit en l’anterior 

confinament. Quan es tracti de matèries d’una hora setmanal, cal mantenir 

almenys un contacte setmanal. 

- Continuació Drive: Acció tutorial i seguiment alumnat. Publicació de 

comunicats generals (alumnat i famílies) a l’espai web de l’alumnat i 

Clasroom de tutoria.  

- Coordinació professorat. 2 hores de coordinació setmanals telemàtiques a 

diferents nivells (equips docents, coordinacions de caps de departament, 

tutors/es, etc.). 

 

4.2. Cicles Formatius 

Pel que fa a la coordinació de l’equip docent (departament, equip docent, tutoria, FCT,...) es 

mantindran en els dies i hores establerts però es realitzar de forma telemàtica. 

Per aquell alumnat més vulnerable (alumnat amb dificultats d’aprenentatge, diversitat 

funcional, o dificultats sobrevingudes de la situació d’alarma sanitària i confinament) caldrà 

mantenir un seguiment més acurat des de tutoria per tal de garantir la continuïtat de la 

formació. 

Pel que fa a la comunicació amb les famílies, des de cicles formatius es manté una 

comunicació directament amb l’alumnat. En aquest cas, el Classroom de tutoria serà l’eina 

principal. El tutor/a mantindrà el contacte per telèfon o correu electrònic amb les famílies 

d’aquells/es alumnes menors d’edat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Seguiment del pla 

 

RESPONSABLES Consell de Direcció 

Possibles indicadors Casos de contagi positius, incidència en els 
protocols de neteja i desinfecció, nombre 
d’aglomeracions produïdes. 

Propostes de millora 
trimestrals 

Reunió trimestral dels responsables. 

 (...)  

 


